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Katowice, dnia 02.10.2019 r.

O P I N I A  S A M T A  R N A

art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy 
Ujsoły, ul. Gminna 1,34 -  371 Ujsoły, z dnia 04.09.2019 r.

Śląski Państwowy Wojew ódzki Inspektor Sanitarny

uznaje

za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla dokumentu pn. „Gminny Program Usuwania Azbestu -  Gmina Ujsoły”.

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34 -  371 Ujsoły, wystąpił wnioskiem z dnia 
04.09.2019 r. o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla dokumentu pn. „Gminny Program Usuwania Azbestu -  Gmina Ujsoły".

Program swoim zasięgiem obejmuje obszar jednej gminy Ujsoły. W dokumencie 
zawarta jest informacja o ilości odpadów azbestowych występujących na terenie gminy. 
Program przedstawia harmonogram działań, które będą podjęte w celu usunięcia odpadów 
azbestowych oraz określa źródła finansowania tych działań. Na podstawie danych 
zgromadzonych podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie gminy Ujsoły 
oszacowano, iż masa wyrobów zawierających azbest, w postaci płyt azbestowo-cementowych 
falistych i płaskich z pokryć dachowych wynosi 1 184 Mg, natomiast z elewacji budynków 
wynosi 410 Mg.

Charakter działań określonych w' przedmiotowym Programie jest spójny 
z dokumentami nadrzędnymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz 
lokalnym. Uwzględnia cele wynikające z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009 -  2032”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego”, 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujsoły”. Zgodnie z informacjami zawartymi 
w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujsoły do roku 2015” na terenie gminy znajduje



się 668 Mg płyt azbestowo-cementowych oraz 5 Mg rur azbestowo-cementowych. Do roku 
2022 planuje się usunąć 259 Mg odpadów azbestowych, a do roku 167 Mg.

W ramach realizacji wyznaczonego harmonogramu Programu planowane będą 
następujące działania:

-  przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

-  opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest,
-  cykliczna aktualizacja bazy danych,

-  akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców,
-  zapewnienie środków finansowych na realizację niniejszego Programu,
-  bezpieczne usuniecie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych,

-  monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych,

-  aktualizacja niniejszego Programu w latach 2023 -  2032.
Powyższe zadania wyznaczone w harmonogramie są zgodne z Programem Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009 -  2032.

Odpady azbestowe pochodzące z terenu Gminy Ujsoły będą przyjmowane na 
składowisku w Knurowie lub w Jastrzębiu-Zdroju, a także na pozostałych składowiskach 
w Polsce. Monitoring Programu powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych 
budynków, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikację działań związanych z terminami 
usuwania azbestu. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony 
do końca 2032 roku.

W ramach realizacji wyznaczonego harmonogramu Programu planowane będą 
działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest, 
występujących na pokryciach dachowych oraz elewacjach budynków- mieszkalnych 
i obiektów' użyteczności publicznej. Odpady niebezpieczne będą transportowane przez 
odpowiednio wykwalifikowane firmy do miejsc ich unieszkodliwiania, poza terenem Gminy 
Ujsoły, co przyczyni się do skutecznego wyeliminowania ich negatywnego wpływu na 
zdrowie okolicznych mieszkańców.

Działania realizowane w ramach przedmiotowego Programu będą miały pozytywny 
wpływ na zdrowie mieszkańców gminy. Usunięcie azbestu przyczyni się do minimalizacji 
niekontrolowanego przedostawania się włókien azbestowych do powietrza, wód i gleby. 
Przedmiotowy Program jest dokumentem ogólnym, realizacja jego założeń nie przyczyni się 
do długotrwałych negatywnych oddziaływań na środowisko. Nie przewiduje się także 
oddziaływań skumulowanych i transgranicznych.

Odpady zawierające azbest usuwane będą przez wyspecjalizowane firmy, które 
posiadają zezwolenie na demontaż i transport odpadów' w miejsce ich unieszkodliwiania. 
Powstałe odpady zostaną przetransportowane na odpowiednie składowiska. Podczas 
czynności związanych z demontażem oraz transportem odpadów- zawierających azbest do 
miejsca unieszkodliwiania, prace muszą być prowadzone w sposób eliminujący uwalnianie do 
minimum azbestu do środowiska. Prawidłowe postępowanie z wyrobami azbestowymi nie 
będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), odstąpienie



od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć 
wyłącznie projektów' dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już 
dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów' w granicach jednej gminy.

Ustalenia zawarte w przedmiotowym dokumencie dotyczą obszaru w granicach 
administracyjnych Gminy Ujsoły. Realizacja zapisów Programu stanowi zapewnienie, że na 
terenie gminy nie wystąpią nowre zagrożenia związane z ryzykiem uciążliwości dla zdrowia 
ludzi i środowiska związane z niekontrolowaną gospodarką odpadami azbestowymi. Zadania 
podjęte w ramach Programu przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaję, że zasadne jest odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.
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